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Pan 
Marek Kuchciński  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,  

odpowiadając na zapytanie Pana Posła Aleksandra Mrówczyńskiego o numerze 6667  z dnia 12 lutego 
2018 r., w sprawie stanu dróg wojewódzkich w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz możliwości 
ich remontu, pragnę przedstawić następujące informacje. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2222, z późn. zm.), zarządcą dróg wojewódzkich jest zarząd województwa.  

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 20 powołanej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie 
projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, 
chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i  innych urządzeń 
związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, wykonywanie robót interwencyjnych, 
robót utrzymaniowych i zabezpieczających wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy 
z dróg i drogowych obiektów inżynierskich badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. 

Jednocześnie w myśl art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury 
transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.) zadania w zakresie budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich oraz zarządzania nimi finansowane są przez 
samorząd wojewódzki. 

Równocześnie należy podkreślić, iż resort infrastruktury podejmuje inicjatywy zmierzające do poprawy 
jakości sieci drogowej w Polsce w ramach rezerwy subwencji ogólnej, tworzonej w budżecie państwa 
na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.). Środki z powyższej rezerwy przeznacza się m.in. inwestycje 
na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich 
i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. O środki z powyższej rezerwy może ubiegać się 
ustawowy zarządca drogi. 

Od kilku lat w ramach powyższej rezerwy wspierane finansowo są zadania, polegające na budowie 

lub przebudowie obiektów inżynierskich. Łącznie dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej od 2008 r. 

na inwestycje mostowe w ciągach dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim wyniosło prawie 4 mln 
złotych. 

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, iż organem właściwym, zarządzającym przedmiotowymi 
drogami jest właściwy terenowo zarząd województwa. Zatem w gestii Zarządu Województwa Pomorskiego 
należy zarządzanie oraz realizacja zadań, związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
dróg wojewódzkich. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż resort infrastruktury poza ww. rezerwą subwencji ogólnej nie ma innych 
możliwości wsparcia zadań realizowanych przez zarządców dróg wojewódzkich. Ponadto resort 
infrastruktury nie ma możliwości formalnych ingerowania w sprawy pozostające w kompetencji organów 
samorządowych. 

Z wyrazami szacunku 
Marek Chodkiewicz 
Podsekretarz Stanu 

  


